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1.1 Introduktion 

Detta dokument reglerar hur Nykvarns kommun placerar elever i förskoleklass och 
grundskola, hur skolvalet går till och hur urvalet ser ut om det blir fler sökande på en skola 
än vad det finns platser.  

I Nykvarns kommun är det utbildningsnämnden som ansvarar för att alla skolpliktiga 
elever blir erbjudna plats i förskoleklass och i grundskola. Alla elever är garanterade en 
skolplacering inom kommunen i närhet till sitt hem eller till sin skolskjuts.  

I skollagen (9 kap. 15 § och 10 kap. 30 §) framgår att en elev ska placeras vid den av 
kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Kommunen 
får frångå elevens vårdnadshavare önskemål endast om:  

1. den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade 
krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, eller 

2. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter för kommunen, eller 

3. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero 
(gäller endast i åk 1-9).  

1.1.1 Hur skolvalet går till i korthet  

Kommunen avgör hur många elever varje skolenhet ska ta emot. I början av varje år 
öppnas en e-tjänst om skolval för vårdnadshavare till alla blivande 6 åringar som är 
folkbokförda i kommunen. E-tjänsten för skolval är öppen en begränsad tid. 

För dem som aktivt väljer skola försöker kommunen så långt det är möjligt att alla ska få 
vad de valt. Ibland går inte det, därför att fler elever än vad det finns platser för valde 
samma skola. Då måste kommunen avgöra vilka elever som har mest rätt till platsen eller 
platserna. Då tillämpas urvalsgrunderna nedan. För dem som inte väljer eller där 
vårdnadshavarna inte är överens, placerar kommunen eleven på en skola i närhet till 
hemmet eller till skolskjuts. 

1.2 Urvalsgrunder 

Grundregeln är att en elev placeras vid den av kommunens skolor där elevens 
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå (skollagen 9 kap. § 15 och 10 kap. 30 §). 
Vårdnadshavarens önskemål ska tillmötesgås så långt det är möjligt. Detta får dock inte 
medföra att en annan elevs lagstadgade rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet 
med hänsyn till närhet och lämplig skolväg åsidosätts. Om antalet som sökt plats på en 
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skola är fler än antalet tillgängliga platser på den skolan, tillämpas följande urvalsgrunder i 
angiven ordning:  

1. Elever med syskon inskrivet i årskurs F-3 på den önskade skolan.  

2. Relativ närhet. 

3.  Lottning. 

4. Elever vars vårdnadshavare inte framställt något önskemål om skolplacering. 

5. Elever med tidigarelagd skolstart (i mån av plats) 

6. Elever från annan kommun (i mån av plats) 

1.2.1 Syskonförtur 

Elever med syskon i åk F-3 på vald skolenhet har förtur till plats på den enheten. Med 
syskon menas elever som bor i samma hushåll och som delar omsorgspersoner.  

1.2.2 Relativa närhetsprincipen  
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1.2.3 Lottning 

Om två elever med exakt samma förutsättningar valt samma skolenhet och endast en plats 
kan erbjudas, lottas den platsen ut till de sökande. 

1.2.4 Tidigarelagd skolstart 

Elever som ansöker om tidigarelagd skolstart till förskoleklassen (Skollagen 7 kap. § 11), 
året de fyller 5 år, får efter beslut börja i förskoleklass i mån av plats. 

1.2.5 Elever från annan kommun 

De elever som är familjehemsplacerade i Nykvarns kommun av annan kommun, likställs 
med andra elever, även om de inte har sin folkbokföring i kommunen. Se avsnittet 1.6 
”skolplacering utanför skolvalsperioden”, hur ansökan går till. 

För dem som genom skolval väljer plats i Nykvarns kommun, men är folkbokförd i annan 
kommun, medges placeringen endast i mån av plats. För de eleverna inhämtas yttrande 
ifrån hemkommunen. 

1.3 Skolskjuts  

I kommunens Skolskjutsreglemente framgår vilka regler som gäller för att ha rätt till 
skolskjuts. Det är bra att känna till dessa regler innan skolval görs.  

Exempelvis framgår att om en elev bor inom 3 km ifrån närmaste skola vid val till 
förskoleklass, men väljer en skola där avståndet är längre än 3 km, kan rätten till skolskjuts 
påverkas. Skolskjuts kan då endast beviljas om det inte medför ekonomiska eller 
organisatoriska svårigheter för utbildningsnämnden.  

1.4 Elever med särskilda behov 

De elever där rektor har konstaterat särskilda behov har inte förtur till en skolenhet enbart 
utifrån de särskilda behoven. Principen om skolval gäller för alla elever. 

1.5 Elever med skyddad identitet eller skyddade personuppgifter  

Elever med ett skyddsbehov har inte förtur till en skolenhet enbart utifrån skyddsbehovet. 
Principen om skolval gäller för alla elever. 

1.6 Skolplacering utanför skolvalsperioden 

För dem som inte är folkbokförda i kommunen då e-tjänsten för ansökan är öppen eller för 
dem som flyttar in i kommunen efter skolstart i förskoleklass, finns en blankett på 
hemsidan att skicka in till utbildningskontoret. Detta gäller även för dem med skyddad 
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identitet eller med skyddade personuppgifter. Även i dessa fall försöker kommunen så långt 
som det är möjligt att placera efter önskemål, dock är valet inte en garanti för plats. Också 
här tillämpas urvalsgrunderna.  

För dem som genom skolval väljer plats i Nykvarns kommun, men är folkbokförd i annan 
kommun, medges placeringen endast i mån av plats. För de eleverna inhämtas yttrande 
ifrån hemkommunen. 

1.7 Överklagan 

Är ni missnöjd med beslutet om skolplacering och vill överklaga, skicka överklagan till 
ansvarig handläggare på utbildningskontoret. Detta inom tre veckor efter att ni fått 
beslutet. Därefter prövas om överklagan har kommit in i rätt tid, avvisas eller skickas till 
rätt överprövningsinstans (se nedan). 

Överklagan ska innehålla; personuppgifter avseende den beslutet gäller, vilket beslutet är, 
vad ni anser vara fel med beslutet och vilket beslut ni önskar istället. Om det finns två 
vårdnadshavare ska överklagan vara undertecknad av båda. 

Beslut om skolplacering utifrån närhetsprincipen (skollagen kap. 9 § 15 stycke 1) går att 
överklaga genom så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen 10 kap. Genom 
laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, alltså om det gått rätt till, inte om 
beslutet är lämpligt. Laglighetsprövning görs av Förvaltningsrätten. 

Beslut om skolplacering utifrån att placeringen medför betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter för kommunen (skollagen kap. 9 § 15 stycke 2 och skollagen kap. 
10 § 30 stycke 2) går att överklaga genom så kallad lämplighetsprövning, om beslutet är 
lämpligt eller skäligt. Detta avgörs hos Skolväsendets överklagandenämnd. 

 

NYKVARNS KOMMUN 
Besöksadress: Centrumvägen 24 A 
Postadress: 155 80 Nykvarn 
Telefon: 08-555 010 00 
Fax: 08-555 014 99 
www.nykvarn.se 
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